
Zarządzenie Nr 2512019

StarosĘ Piskiego

z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych StarosĘ
Piskiego w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń.

Na podstawie art. 8 ust. 5 pkt. 2 oraz aft.25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (t.j.Dz.U.2019 poz.713.), art. 14 a ustawy z dnta 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U.z2018 r. poz. I49I.), art. 130 ust.2 pkt.2w związkl
z art.2 ust. 1 pkt. 20) - 22) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz ftnansowaniu tercoryzmu (tj. Dz. U,2019 poz. 1115, z poźn, zm.),
zarządzam co następuj e :

§ I. Zarządzenie określa zasady, tryb, terminy i komórki organizacyjne uczestniczące
w wypełnianiu obowiązków kontrolnych Starosty w odniesieniu do stowarzyszeń
i fundacji, które są zobowi ązanę do stosow ania przepisów ustawy z dnta 1 marca 201 8

r. o przeciwdziaŁaniu praniu pieniędzy oraz ftlartsowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2019
r. poz. III5 zpóźn. zm..).

§ 2. 1. Fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.

o fundacjach (tj. Dz.IJ. z 2018 r. poz, I49l.) oraz stowarzyszęnia posiadające
osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo
o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 7I3.), które znądlją się ewidencji
prowadzonej przez Wydział Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i
Informacji:

a. Zostaną pisemnie poinformowane o konieczności stosowania ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (tj. Dz.U. z2019 r. poz, III5zpóźn. zm.),

b. Zostanąpisemnie poinformowane o konieczności udzieleniu informacji w jakim
zakresie przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub
przekaczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatnośó jest
przeprowadzanajako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się
ze sobą powiązane.

2.Wzor powiadomienia stowarzyszeh i fundacji stanowi Zńącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§ 3, Otrzymane od stowarzyszei i fundacji informacje zostanąpoddane analtzię przez
Wydział Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji w celu
przygotowaniarocztego planu kontroli do 15 grudnia roku poprzedzającego kontrolę.

§ 4. Plan kontroli obejmuje wykaz podmiotów podlegających kontroli, zakres kontroli,
planowany termin or a7, vzasadnienie j ej przeprowadzenia.



§ 5. Zaakceptowany przez Starostę plan kontroli podlega przekazatiu do Generalnego
Inspektora Informacji Finansowej do 31 grudnia roku poprzedzalącego kontrolę.

§ 6. 1. Kontrola możebyc przeprowadzona takżę w fundacji lub stowarzyszeniu, które
nie jest ujęte w rocznym planie kontroli.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 Starosta informuje
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej nalpóźniej w dniu kontroli.

§ 7. 1. Kontrola fundacji lub stowarzyszeńa dotyczy przestrzeganla przępisów ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ftnansowaniu terroryzmu i dokonywana jest
na podstawie imiennego upowaznienia wydanego przęz Starostę.

Z.Upoważnienie o którym mowa w ust. I zawieru co najmniej:

a) podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli;
b) oznaczenie organu przeprow adzającego kontrolę ;

c) datę i miejsce wystawienia upowaznienia;
d) imię i nazwisko kontrolera;
e) oznaezenie kontrolowanej instytucji obowiązanej;

0 miejsce przeprowadzęnia kontroli;
g) przedmtot oraz zakres kontroli;
h) datę rozpoczęcia kontroli oraz przęwidywany czas jej trwania;
i) podpis osoby udzielającej upowaznienia;
j) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej instytucji

obowiązanej.

§ 8. 1. Ustalenia kontroli są dokonywane protokołem. Do czynności kontrolnych
i Pokontrolnych stosuje się przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu w zakresie do których właściwy jest Starosta.

2. Dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Strategii
Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji

§ 9. Pisemna informacja o wynikach kontroli stowarzyszenia czy fundacji jest
Przekazywana Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 14 dni od
jej zakończęnia,

§ I0 Zarządzęnie wchodzi w życie z dniem podpisania
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Załqcznik nr 7 do Zarzqdzenia Starosty Piskiego

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia I marca 2018r. o przeciwdzińaniu praniu pieniędzy oraz ftnansowaniu
tenoryzmu (t1. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115,1520,1655,1198.) nakłada na podmioty, tzw,
,,Insty,tucje Obowiązane", obowiązek podejmowania określonych działafi celem
przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego warlości majątkowych pochodzących
z nielegalnych lub nieujawnionych źrodeł oruz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
Zmtentł się zakres instlucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia i fundacje.

W zwtązkuzpovryższym, namocy art. 130ust.2 pkt 2) -3) w związkuzart.2 ust. 1pkt.
20) - 22) ustawy o przeciwdzińaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, att. 25a
ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Strategii
Rozwoju, Promocji, integracji Europejskiej i Informacji pełniąc w imieniu Starosty Piskiego,
fuŃcję organu nadzoru nad stowarzyszentami i fundacjami zvnraca się z prośbą o zł,ożente
wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzotu):

l. czł Państwa organŁacja prryjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10.000 €uro, również w drodze więcej niż jednej operacji,

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanęgo plzęz osobę(y) umocowaną(e) do
działanta w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy
zŁożyc za pośrednictwem poczty, lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starosta
Powiatowego w Piszu ( ul. Warszawska 7,12-200 Pisz ) z dopiskiem:

Oświadczenie Fundacj a/Stowarzyszenie,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31października 2019 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bleżącego informowania w ciągu roku o przypadku
wystąpienia w Państwa organizacjt płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczĄącej równowańość 10.000 euro, równieżw drodze więcej niż jednej operacji,

Niezastosowanie się do povłyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem saŃcji,
wynikających zRozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Wydziałem Strategii
Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu tel.
811425-47 -6l,



2019 r.

starostwo powiatowe w piszu

oS\ilIADCZENIE

W odpowiedzina Pństwapismo o znaku .....oświadczamyl

. nasza organizacja nie przyjmujelprzyjmuje* płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej 10.000 EURO, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Ponadto zobowiązujemy się do niezwłoaznęgo poinformowaniaWydziału Strategii Rozwoju,
Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji, gdy taka operacj alub działalność zaistnieje.

Zpowtzaniem

(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do działania w imieniu organizacji w sprawach
majqtkowych)

* ni e p o tr z e bne s lcr e ś l i ć


